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CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

 

01.  Phạm Hà. Những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chuyển 

đổi số ở Hưng Yên//Nhân dân. - 2022. - Ngày 25 tháng 9. - Tr.6 

 Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy 

Hưng Yên về Chương trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số 

và xã hội số đã tạo sự lan tỏa, tác động tích cực, nâng cao nhận thức về 

chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ, công chức, doanh nghiệp, toàn xã hội. 

100% cơ quan, đơn vị có hệ thống mạng nội bộ, kết nối internet băng thông 

rộng, đường truyền dữ liệu chuyên dùng...Tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức 

cấp tỉnh, huyện đạt 100%; cấp xã đạt khoảng 80%; tỷ lệ dịch vụ hành chính 

công được cung cấp trên mạng internet đạt 100%. Cổng dịch vụ công trực 

tuyến và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh Hưng Yên được triển khai và đưa 

vào sử dụng theo mô hình tập trung qua một cổng duy nhất, đang cung cấp 

1.880 thủ tục hành chính. Tỷ lệ văn bản đi đến được chuyển hoàn toàn điện tử 

trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước đạt khoảng 99%; tỷ lệ hồ 

sơ điện tử được lập, giải quyết trên môi trường mạng đạt khoảng 5%. 

     ĐC.2 

 

02.  Nguyễn Hữu Nghĩa. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên 

ngày càng vững chắc//Quân đội nhân dân. - 2022. - Ngày 26 tháng 9. - Tr.3 

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của 

Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình 

mới”, Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về 

KVPT, cùng các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng 

về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững 

chắc, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo, chỉ 

đạo việc triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động KVPT. Trong 10 năm qua 

(2011-2021), tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thành công hai cuộc diễn tập KVPT 

cấp tỉnh, hơn 20 cuộc diễn tập cấp huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 

xã và diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đạt mục đích, yêu cầu 

đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối... Công tác huấn luyện, diễn tập KVPT được 

chú trọng chỉ đạo, quản lý chặt chẽ; cơ chế hoạt động trong thực hiện nhiệm 

vụ quốc phòng an ninh được vận hành tốt, ngày càng hoàn thiện... 

ĐC.2 

 

03.  Nguyễn Hải. Vụ “cố ý gây thương tích” xảy ra tại thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên: Luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung và kiến nghị 

tòa khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng”!//Người cao tuổi. - 2022. - Ngày 

28 tháng 9. - Tr.11+12 
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Trong hai ngày 24, 25/9/2022, Toà án Nhân dân (TAND) thành phố 

Hưng Yên đưa vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 19/7/2020, tại 

đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên ra xét xử sơ 

thẩm. Trong phiên tòa, lời khai của bị cáo, bị hại, nhân chứng có sự mâu 

thuẫn và liên tục thay đổi. Luật sư bảo vệ cho bị cáo Đỗ Văn Hiến và Hứa Thị 

Thủy kiến nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) trả hồ sơ điều tra bổ sung và khởi tố 

thêm vụ án “Gây rối trật tự công cộng”. Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát 

Nhân dân (KSND) thành phố Hưng Yên: Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 

19/7/2020 tại khu vực Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng 

Yên, các đối tượng Đỗ Văn Hiếu, Hứa Thị Thủy, Phạm Văn Đức, Vũ Mạnh 

Quân, Nguyễn Đức Tùng đã có các hành vi gây thương tích cho bà  Trần Thị 

Chuyên, hậu quả làm bà Chuyên bị tổn thương cơ thể do thương tích gây ra 

là 50%.... 

ĐC.227  

 

04.  Hoàng Trọng - Vũ Thơ - Cù Hiền. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh các tỉnh Bình Định, Hưng Yên và Nam Định//Thanh niên. - 

2022. - Ngày 27 tháng  9. - Tr.3 

Ngày 26/9/2022, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên đã diễn ra Đại 

hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 

2022-2027. Đại hội đã tổ chức 3 diễn đàn thảo luận, gồm: Giải pháp xây 

dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; 

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, lập 

nghiệp và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn và 

công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thanh 

thiếu niên, nhi đồng. Đại hội đã bầu BCH Tỉnh Đoàn khóa XVI gồm 23 ủy 

viên. 

ĐC.235 

 

05. Nguyễn Hoàn.  Chị Vũ Hồng Luyến tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn 

Hưng Yên//Tiền phong. - 2022. - Ngày 27 tháng  9. - Tr.7 

Trong 2 ngày 26 và 27/9/2022, Đoàn TNCS sản Hồ Chí Minh tỉnh 

Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2020, với sự 

tham dự của 227 đại biểu. Đại hội bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 23 

thành viên, đồng chí Vũ Hồng Luyến tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh đoàn 

Hưng Yên nhiệm kỳ 2022-2027. 

ĐC.235 

 

06. Thanh Hà. Tỉnh Hưng Yên: Nhiều chính sách ưu việt chăm lo 

người cao tuổi//Người cao tuổi. - 2022. - Ngày 30 tháng 9. - Tr.4 

 Những năm qua, tỉnh Hưng Yên có nhiều chính sách ưu việt chăm sóc, 

phát huy vai trò người cao tuổi. Nhân kỉ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi 

(01/10) và “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, phóng viên Tạp chí Người 
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cao tuổi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Hy, Ủy viên BCH Trung 

ương Hội, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh về những nội dung 

trên. 

ĐC.258  

     

07.  Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 

2022-2027//Cựu chiến binh Việt Nam. - 2022. - Ngày 28 tháng  9. - Tr.3 

Trong 2 ngày 22 và 23/9/2022, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên tổ 

chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 với gần 200 đại biểu 

tham dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 21 thành viên, ông 

Nguyễn Anh Lộc được bầu làm Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên khoá VII. 

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã xây dựng được 

nhiều mô hình CCB làm kinh tế giỏi với 285 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1.066 

trang trại, trên 4.500 gia trại do CCB làm chủ, tạo việc làm cho trên 16.000 

lao động. Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, các 

cấp hội đã phối hợp với các ngành, đoàn thể và địa phương xây và sửa chữa 

được 72 ngôi nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 12.358 suất quà, 

trị giá 3,1 tỷ đồng cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng... 

ĐC.258 

  

 

 

 

 

 

 


